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THIẾT BỊ PHÁT HIỆN RÒ KHÍ 
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Đặc tính kỹ thuật: 
 

Chức năng và ứng dụng: 

Testo 317-2 là máy dò khí phát hiện khí metan (CH4) và khí propan (C3H8). 

Thông số đo: 

Đặc tính Giá trị 

Dải đo 
100 đến 20.000 ppm CH4 

50 đến 10.000 ppm C3H8 

Kiểu hiển thị 8 vạch phân mức độ 

Ngưỡng cảnh báo 
10.000ppm CH4, 20% LEL 

5.000ppm C3H8, 20% LEL 

Ngưỡng phản hồi thấp hơn 
100ppm CH4 

50ppm C3H8 

Thời gian phản hồi t90 <5s 

Thời gian làm nóng 60s 

Nguồn cung cấp 2 pin, loại micro AAA 1.5 V (LR03) 

Thời lượng pin Khoảng 4h 

Nhiệt độ bảo quản -20 to +50°C 

Nhiệt độ vận hành -5 to +45°C 

Bộ phát tín hiệu âm thanh 85 dB (A) 

Chứng nhận 2014/30/EC 

 

Sử dụng sản phẩm: 

1. Mở nguồn thiết bị: 

Bật thiết bị ở nơi có không khí trong lành, vì cảm biến được kích hoạt khi bật máy. 

Nhấn   (trong khoảng 1s) 

Tất cả hiển thị sáng lên (trong khoảng 3s): phân đoạn kiểm tra 

Thiết lặp giá trị ban đầu, giai đoạn làm nóng, tự kiểm tra. 

Sau khi giá trị ban đầu đã được thiết lặp: OK sáng lên (trong khoảng 2s) 
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Trạng thái máy sẵn sàng hoạt động được biểu thị bằng một tín hiệu âm thanh. 

2. Phát hiện rò rỉ: 

Đặt thiết bị sao cho cảm biến mở (màu cam) được bao phủ bởi không khí xung quanh trong khu 
vực cần xác định. Bề mặt cảm biến không bị che phủ. 

Biểu tượng 8 vạch thay đổi tương ứng thành màu đen theo nồng độ khí được phát hiện và tần số 

của tín hiệu âm thanh tăng lên khi nồng độ khí tăng dần.  

Nếu vượt quá giá trị cảnh báo, âm báo sẽ phát ra liên tục và biểu tượng cảnh báo    sáng lên. 

3. Tắt nguồn: 

 

 

 

 

 

4. Bảo trì sản phẩm: 

4.1 Thay pin: 

1. Mở khay pin 

2. Tháo pin đã sử dụng và thay pin mới. Quan sát +/-. 

3. Đóng khay pin 

4.2 Vệ sinh thiết bị: 

Vỏ thiết bị nên được lau sạch bằng khăn ẩm (nước xà phòng) nếu bị bẩn. Không sử dụng chất tẩy 
rửa hoặc dung môi ăn mòn  

5. Lỗi thiết bị: 
 

Câu hỏi Nguyên nhân Cách khắc phục 

 nhấp nháy 
Thời lượng pin < 15 
phút 

Thay pin. 

Không thể bật thiết bị Hết pin Thay pin. 
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Lỗi hiển thị 

Thiết bị đặt trong môi 
trường ô nhiễm thời 
gian dài hoặc cảm biến 
bị bám bụi 

* Làm sạch cảm biến bằng cách bật thiết bị 
lên nhiều lần, để thiết bị nóng lên và tắt đi. 
 
* Nếu thiết bị vẫn còn thông báo lỗi không 
hiển thị sau khi thiết bị được bật nhiều lần, 
hãy tắt thiết bị đi và liên hệ với Dịch vụ 
khashc hàng của Testo hoặc đại lý Testo gần 
bạn nhất. 

 

Nếu có nhhững lỗi mà chúng tôi không đề cập ở đây,vui lòng liên hệ với người bán thiết bị  hoặc 
dịch vụ khách hàng của Testo.      

Những số liệu sẽ được tìm thấy trong quyển tài liệu kèm theo hoặc trên internet tại địa chỉ: 
www.testo.com    
 

Phụ kiện: 
 

Mô tả Part.No 

Cảm biến  NH3                                                     0516 3181 

Túi da đựng máy 0516 0317 

 
      
                                                  
     
     
                                                               
 
 


